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एलरजाफेथ ब्रॅकलेर  (१८२१-१९१०)  

एलरजाफेथ  ब्रॅकलेर  एक  लेगऱी व्मक्ती शोती. 

श्जचा जन्भ १८२१ भध्मे झारा शोता.  

 १९१० भध्मे भतृ्मू झारा.  

कठीण वंघऴाा नंतय, एलरजाफेथ ब्रॅकलेर ऩहशरी  

भहशरा  डॉक्टय झारी. जो त्मांची कशाणी आशे. 

वळषयसचूी 
 

अध्माम १   छोटी  राजाऱू   

अध्माम २   एक अजफ वलचाय 

अध्माम ३   डॉक्टय ब्रॅकलेर  

अध्माम ४   काभ 

अध्माम ५  काशी भशत्लऩूणा 



एलरझाफेथ ब्रॅकलेरचा जन्भ इंग्रंडभधीर ब्रिस्टर मेथे झारा शोता. 

अध्याय १  

छोटी ऱाजालू  

एलरजाफेथ  कधी जास्त फोररी नाशी. ती 

एलढी ळांत शोती की, लडीर ततरा “राजाऱूचे 

झाड” म्शणत अवत. ऩण एलरजाफेथ  खूऩ 

वलचाय कये आणण खूऩ चचतंा कये. 

 ततरा  एक चांगरी भुरगी व्शामचे शोत े

आणण म्शणून ती चचतंते शोती,पयळी लय 

झोऩण्माने ती खयंच चांगरी शोईर का? 

एलरजाफेथने प्रमत्न करून ऩाहशरा. ऩण त्माने 

काभ झारे नाशी.   



एलरजाफेथरा रग्नाचीऩण काऱजी 

लाटे. जय ततचे रग्न झारे नाशी तय? 

तो काऱ अवललाहशत भहशरावाठी एक 

बमानक  काऱ शोता. 

अवललाहशत  भहशरा लळकलू ळकत 

शोत्मा, लळलणकाभ करू ळकत शोत्मा, 

ककंला भोरकयीण शोलू ळकत शोत्मा. 

भहशराना फऱ्माचलेऱा दवुऱ्मा 

रोकांच्मा घयी याशाले रागत अवे. 

नोकय श्रीभंतांच्मा घयात काभ कयामचे. 
नोकयांनी घयातीर वला काभे केरी, 

त्मात केव (डाले) फनवलणे आणण अन्न 
(टॉऩ) वव्शा कयणे मावश काभ केरे. 

 ऩण कधी-कधी एलरजाफेथ खूऩ व्मग्र 

अवे आणण चचतंा कयत नवे, ततरा लळकामरा 

आलडत अवे. ततरा प्रलाव कयणे आणण 

आऩल्मा आठ फहशणी आणण बालांवोफत 

खेऱामरा आलडत अवे.  

वगळ्मात जास्त, एलरजाफेथरा लळकामरा 

आलडत अवे. लडडरांनी आऩल्मा वला 

भुरांवाठी चांगरे लळषक तनमुक्त केरे शोत.े  



 ब्रॅकलेर ऩरयलाय अळा ऩद्धतीने जशाजातून अभेरयकेत आरं शोतं.  

 जेव्शा  एलरजाफेथ  ११ लऴााची शोती,तवे्शा ततचा 

ऩरयलाय इंग्रडशून अभेरयकेत गेरं. जशाजाच्मा प्रलावात 

वाडवेात आठलड ेरागरे. एलरजाफेथ  वभुद्रात आजायी 

ऩडरी.  

जेव्शा  ब्रॅकलेर ततथं ऩोशचरे तेव्शा  न्ममूॉका  
ळशयात खूऩ गदी आणण घाण शोती. खूऩ रोक 
अस्लच्छ लस्तीत याशत अवत. तुम्शी लयच्मा 

गल्रीत डुक्कय फघ ूळकता का?.  

 वुरुलातीरा एलरजाफेथरा   

अभेरयका खूऩ आलडरी नव्शती. 

ब्रॅकलेर ऩरयलाय न्मूमॉका  ळशयात एका 

वलचचत्र घयात याशत शोत.े श्जथं डुक्कयं 

यस्त्मालय कपयत अवत.  



गुराभांना कोणत्माशी इतय वंऩत्ती वायखं खयेदी आणण वलकरं जाई.  

 वगळ्मात लाईट गोष्ट शी शोती की अभेरयकतीर 

काशी बागाभध्मे गोऱ्मा रोकांकड ेकाऱे नोकय शोते. 

त्मांना गुराभ म्शटरे जाई.  लडीर आणण एलरजाफेथरा 

गुराभीचा ततयस्काय शोता. 

नंतय, ब्रॅकलेर ऩरयलाय न्मू जवीरा गेरा. ऩण  

एलरजाफेथ,  न्मूमॉका च्मा ळाऱेत गेरी.  

ततरा अजनूशी लळकामरा आलडत शोते-एक 

वलऴम वोडून. तो वलऴम शोता ळयीय-वलसान .  ळयीय 

आणण आजाय माफद्दर लाचामरा  एलरजाफेथरा 

आलडत नवे.  

एलरजाफेथ एक भजफूत, स्भाटा  भुरगी झारी 

शोती. ऩण अजनूशी ती छोटी आणण राजाऱू शोती 

आणण अजनूशी खूऩ काऱजी कयत अवे. 

 आता एलरजाफेथरा मा गोष्टीची चचतंा लाटे 

की ती आऩल्मा आमुष्मात काम कयेर? ती 

काशीतयी  भशत्लऩूणा करू इश्च्छत शोती. ऩण एक 

भुरगी शोती. ती काम करू ळकत शोती?  



ब्रॅक १८५०च्मा  दळकात लवनलवनाटी. ळशयात ओशामो नदीलय 
लापेलय चारणायी फोटी थांफत अवत.  

अध्याय दोन  

एक अजब वळचार 

ततचा  ऩरयलाय ओहशमोच्मा लवनलवनाटी ळशयात 

याशामरा गेरे.  एलरजाफेथरा  लवनलवनाटी ळशय 

खूऩ वंुदय  लाटरे. अवं शोऊ ळकतं की ती ततथं 

काशी भशत्लऩूणा करू ळकेर.  

 ऩण  तीन  भहशन्मानंतय ततच्मा लडडरांचा 

भतृ्मू झारा. भग  ब्रॅकलेर  ऩरयलाय  खूऩ गयीफ 

झारा. 



अभेरयकेत वुद्धा भहशरा 

लळकलणे, लळलण कयणे, भोरकयीण 

शोणे ककंला एखाद्मा कायखान्मात 

काभ कयण्मालळलाम काशी करू 

ळकत नव्शत्मा. 

एकोणणवाव्मा ळतकात भहशरा कऩड ेतमाय 
कयणे आणण लळलण्माच ेकाभ कयत अवत.त्मा 
गदी अवणाऱ्मा कायखान्मात कभी भजुयीलय 

अनेक ताव काभ कयत अवत.  
 

 वगळ्मात आधी, एलरजाफेथच्मा भनात  

डॉक्टय शोण्माचा एक अजफ वलचाय आरा. 

ब्रॅकलेरने  आऩल्मा घयातच एक ळाऱा वुरु 

केरी. एलरजाफेथरा लळकलामरा आलडत नवे, ऩण 

तयीशी ततने लळकलरे.  

भग एक  हदलव ती आऩरी आजायी भैत्रीण 

भेयीरा बेटामरा गेरी. भेयी म्शणारी जय 

ततच्माजलऱ कोणी भहशरा डॉक्टय अवती तय 

ततरा खूऩ लाटरं अवतं. 



“तू  डॉक्टय का नाशी शोत?” ततने एलरजाफेथरा 

वलचायरं. “तू एक चांगरी डॉक्टय शोळीर. मालय तू 

वलचाय कयळीर अवं लचन भरा दे.” 

एलरजाफेथने लचन हदरं. ऩण तो एक अजफ 

वलचाय शोता. भहशरा  डॉक्टय शोलू ळकत नव्शत्मा. 

मालळलाम ळयीय आणण आजायांचा ततरा ततटकाया 

शोता. 

ऩण भेयीचा अजफ वलचाय ततच्मा डोक्मातून 

गेरा नाशी.कोणारा तयी ऩहशरी डॉक्टय व्शालंच 

रागेर. भग एलरजाफेथ का नाशी?  

ळेलटी ततने तनणाम 

घेतरा.ती जरूय प्रमत्न 

कयेर.ती लळकलेर आणण 

ऩैवे लाचलेर आणण दवुऱ्मा 

डॉक्टयां फयोफय लळकेर, ऩैवे 

भग ती  भेडडकर कॉरेज 

भध्मे जाईर.  

 एकोणतीव भेडडकर कॉरेजांनी   

एलरजाफेथचा अजा यद्द केरा.ऩण 
तयीशी ती प्रमत्न कयत याहशरी.  

एलरजाफेथने  दोन लऴे काभ केरं. 

ततरा घय वोडालं रागरं. त ेकठीण 

शोतं. एकलेऱ ततरा लाटरं की ती तुटून 

जाईर. “भरा भदत कय.”  ततने प्राथाना 

केरी. 



 तवे्शा ततरा  देल आऩल्मा फयोफय आशे अवं 

जाणलरं. ततरा भाहशत शोतं की ती मोग्म काभ कयत 

आशे. ळयीय आणण आजायांचा आता ततरा ततटकाया 

लाटत नव्शता.ळयीय वंुदय शोत.े   

अचधकांळ भेडडकर  कॉरेजांना कोणी भहशरा 

वलद्माथी नको शोती. एकोणतीव कॉरेजांनी ततरा 

‘नाशी’ वांचगतर.ं ऩण एलरजाफेथ प्रमत्न कयत 

याहशरी. ळेलटी न्मूमॉका च्मा श्जतनव्शा कॉरेजने ततरा  

“शो”म्शटर.ं  
न्ममूॉका भध्मे श्जनेव्शा भेडडकर कॉरेजभध्मे, एलरजाफेथ ब्रॅकलेररा 

भेडडकरचीऩहशरी भहशरा वलद्माचथानी म्शणून स्लीकाय केरं.. 

४ नोव्शेंफय १८४७रा  एलरजाफेथ श्जतनव्शावाठी यलाना 

झारी. ळेलटी ततने एक  भशत्लऩूणा काभ  वुरु केरं. 



अध्याय 3 

डॉक्टर  ब्ऱॅकळेऱ 

खूऩ रोकांनी अवा वलचाय केरा शोता की 

एलरजाफेथरा भेडडकर कॉरेजभध्मे कधीच प्रलेळ 

लभऱणाय नाशी. काशींनी तय ततरा लेड ंकेरं. काशीं 

ततरा लाईटवाईट फोररे.  

 ऩण एलरजाफेथने खूऩ कष्ट घेतरे, ऩुरुऴ 

वलद्माथाांनी ततरा स्लीकायरं. त ेनेशभी ततच्माळी 

वलनम्रतनेे लागामचे.  

डॉक्टय ब्रॅकलेरन ेभेडडकर 
कॉरेजभध्मे श्जतकी लळकू ळकत 
शोती तततकं लळषण घेतरं.. 



एलरजाफेथन े१८४९भध्मे  भेडडकर कॉरेजची डडग्री घेतरी.  

२३ जानेलायी १८४९रा एलरजाफेथने आऩल्मा 

लगाात प्रथभ नंफय लभऱलरा. ती आता  

डॉ. ब्रॅकलेर  शोती. ती आता अभेरयकेची ऩहशरी 

भहशरा डॉक्टय शोती. 

ब्रॅकलेरने  श्जनेला भेडडकर 

कॉरेजचा डडप्रभा रॅहटन भध्मे 
लरशरा शोता. कॉरेजच े  अध्मष  

(डालीकड)े डॉ. फेंजालभन शेर मांनी 
त्मांना डडप्रभा प्रदान केरा. 



ऩॅरयव, फ्रान्व भधरा एक यस्ता. 

एलरजाफेथरा अजून लळकालं लाटत शोतं, म्शणून 

ती एक दलाखान्मात काभ कयामरा ऩॅरयव, फ्रान्वरा 

गेरी. ऩण ततथल्मा दलाखान्मात कोणाराशी ती नको 

शोती. कायण ती एक भहशरा शोती.  

ळेलटी, भाता आणण रशान भुरांच्मा 

दलाखान्मात ततरा लळकण्माची ऩयलानगी 

लभऱारी. ततथं आयडाओयडा आणण घाण शोती. 

ऩण एलरजाफेथने ततथं खूऩ काशी लळकामरा 

लभऱारं आणण ती खुळ शोती.  

ऩॅरयव भध्मे अवरेल्मा भाता आणण फारकांच्मा मा दलाखान्मात, 

नलजात लळळनुा "इनक्मफेूटवा“ भध्मे ठेलरं जाई.  



तवे्शा त्मांना डोळ्मांचा आजाय झारा. त्मा 

फघू ळकत नव्शत्मा. त्मा आऩल्मा काभ करू 

ळकत नव्शत्मा. त्मांच्मावाठी तो एक बमानक 

काऱ शोता. 

काशी भहशने गेरे. भग एका डॉक्टयांनी त्मांचा 

आजायी डोऱा काढरा आणण त्माच्मा जागी एक 

काचेचा डोऱा रालरा. त्माभुऱे त्मांची दवुया 

डोऱा भजफूत झारा आणण भग त्मा ऩयत 

काभारा रागल्मा. 

एलरजाफेथ  ब्रॅकलेरन ेरंडन, इंग्रडभध्मे वेंट फाथोरोम्म ू 
दलाखान्मात काभ केरं आणण अध्ममन केरं. 

एलरजाफेथ  रंडनच्मा एका भोठ्मा दलाखान्मात गेल्मा. त्मांनी 

नलीन रोकांळी भैत्री केरी आणण नलनलीन गोष्टी लळकल्मा.   



एकोणणवाव्मा ळतकात दलाखान्मांची शारत बमानक शोती. न्ममूॉका  भधरा एक  
दलाखान्मात (लय) रुग्णांलय उंदीय ऩऱत आशेत. डॉक्टय आऩरे नेशभीचचे कऩड े

घारत आणण रुग्णांना तऩावल्मानंतय शात धतू नवत. 

त्माकाऱात दलाखाने म्शणजे घाणेयड्मा 

जागा शोत्मा. ततथं काशीच धुतरं जात 

नवे.एलढंच नाशी तय डॉक्टयांचे शात वुद्धा 

नाशी. 
रंडनभध्मे डॉक्टय ब्रॅकलेर, 

"डॉक्टोरयमर फोयी" नालाचा 
कोट घातरेरा.. 



एलरजाफेथरा खूऩ चुकीचे लाटरे. जय लस्तू 

वाप अवत्मा तय अचधक रोक रलकय फये 

झारे अवत.े  कदाचचत ती त ेफदरू ळकरी 

अवती.  

ऩण ऩहशरे त्मांनी आऩरे जीलन फदरण्माचा 

वलचाय केरा. त्मा न्मूमॉका  ळशयात ऩयत जालून 

वगळ्मात चांगरं काभ करू ळकत शोत्मा.  

अध्याय 4 

काम 

रोक  भहशरा डॉक्टयांकड ेजामरा कचयत.ऩण   

एलरजाफेथरा भाहशत शोत ेकी लास्तलात कोणत्मा 

रोकांना ततची गयज आशे-गयीफ भहशरा आणण भुरं. 

न्ममूॉका  ळशयात गयीफ भहशरांना वेंट  फनाफाव शोभ भध्मे भोपत जेलण लभऱे.  



एका वंस्थेच्मा दकुानावभोय आजायी रोक, भोपत औऴधांची लाट ऩाशतांना. 

 म्शणून एलरजाफेथने  एक  दलाखाना उघडरा तवे्शा 

रोक मेलू ळकत शोत ेआणण भोपत इराज करून घेलू 

ळकत शोत.ेकाशी लभत्रांनी ततच्मावाठी दान केरं शोतं.  

एलरजाफेथने आऩल्मा रुग्णांना वांचगतरं की त्मांनी 

चांगरं जेलण घ्मामरा ऩाहशजे. आयाभ कयामरा ऩाहशजे 

आणण स्लच्छ याह्मरा ऩाहशजे. तवे्शाच त े स्लस्थ  

शोतीर. त्मांनी चांगल्मा आयोग्मावलऴमी ऩण बाऴण 

हदरे. 

त्माकाऱात काशी गयीफ भुरांना आईलडीर 

नव्शत.े त ेअनाथ शोत.े एलरजाफेथने एका अनाथ 

भुरीरा दत्तक घेतरे. 

रलकयच ककट्टी त्मांचे भुर झारी. ती 

एलरजाफेथलय पे्रभ कयत शोती आणण त्मांना   

"भाई डॉक्टय“ म्शणत अवे.  

शजायों गयीफ  आणण अनाथ भरंु यस्त्मालय याशत आणण झोऩत.  



१८५७भध्मे  न्ममूॉका भध्मे  फीकभॅन डाउनटाउन दलाखाना. उजव्मा फाजूरा 
काळ्मा आणण वपेद यंगाच ेचचत्र, एलरजाफेथ  ब्रॅकलेरचा वभजरा जाई.  

भग एलरजाफेथची फशीण एभेरी वुद्धा डॉक्टय 

झारी. १८५७ भध्मे, एलरजाफेथ, एभेरी आणण एक 

ऩोलरळ भहशरा, डॉ. जकने गयीफ भहशरा आणण 

भुरांवाठी एक नला दलाखाना उघडरा.  

इतय  भहशरा मा दलाखान्मात नवाचे 

लळषण घेलू ळकत शोत्मा. शे अभेरयकेतरे 

नवा लळषणावाठीचे ऩहशरे कॉरेज शोते.  

न्ममूॉका  भध्मे भहशरांवाठी न्ममूॉका  इन्पभायी   (लय). 

एलरजाफेथ  ब्रॅकलेरन े१८५७ भध्मे दलाखाना 
उघडरा. डॉक्टय ब्रॅकलेरच्मा नवा वलद्माचथानीना 

(उजलीकड)े ऩट्टी फांधण्माव लळकलरे.  



एलरजाफेथ  ब्रॅकलेरच्मा 
नवेव  (लय आणण उजलीकड)े 

गशृमदु्धाच्मा काऱात आजायी 
आणण जखभी वतैनकांची 
काऱजी घेतरी.  

याष्रऩती 
अिाशभ लरकंन 

१८६०भध्मे अिाशभ लरकंन याष्रऩती झारे आणण 

१८६१ भध्मे मुद्ध वुरु झारे. त्मात गुराभी वंऩरी. 

म्शणून एलरजाफेथ  खुळ झारी शोती. 

एलरजाफेथने  वैतनकांना भदत कयण्मावाठी 

अनेक नवेव ऩाठलल्मा. १८६४ भध्मे,  एलरजाफेथ, 

लॉलळगंटन, डी.वी. गेल्मा आणण याष्रऩती लरकंन 

मांना बेटल्मा. 



 तोऩमांत,  एलरजाफेथरा खात्री झारी शोती की 

त्मांचा तनणाम मोग्म शोता. १८६५ भध्मे, त्मांच्मा 

दलाखान्मात ३१,६५७ रुग्णांलय इराज झारा शोता. 

त्माऩैकी पक्त ऩाच रोकांचा भतृ्मू झारा, गोष्टी 

स्लच्छ ठेलल्माने खूऩ भदत झारी शोती.  

१८६८ भध्मे, एलरजाफेथने  आऩल्मा दलाखान्मारा 

भहशरांचे एक भेडडकर कॉरेज जोडरे. ततथं त्मांनी 

वलद्माथाांना लस्तू स्लच्छ  ठेलण्माव आणण स्लस्थ 

याशण्माव लळकलरे. 

डॉक्टय ब्रॅकलेर इंग्रंडरा ऩयत आल्मा. श्जथं त्मांनी भहशरांवाठी 
रंडन स्कूर ऑप भेडडलवनची स्थाऩना कयण्मात भदत केरी.  

 तवे्शा त्मांना लाटरं की आता अभेरयकेतरे त्मांचे काभ 

ऩूणा झारे आशे. त्मांची फशीण एभेरी ततथरं कॉरेज आणण 

दलाखाना चारलू ळकत.े  

एलरजाफेथची  इंग्रडरा ऩयत जाण्माची लेऱ आरी शोती.  



वलद्माचथानी नवा एका 
रूग्णाजलऱ (लय) उबी आशे.  

१८७०च्मा दळकात 
एलरजाफेथ  ब्रॅकलेर 

(डालीकड)े. 

अध्याय ५  
काही महत्ळपूर्ण 

इंग्रडभध्मे ऩयत,  एलरजाफेथ रढरी. 

त्मांनी भहशरा डॉक्टयांवाठी रढा हदरा. त्मांनी  

स्लच्छता  आणण  गयीफ  भहशरा आणण भुरांच्मा 

चांगल्मा देखबारीवाठी रढा हदरा.  

एलरजाफेथने ऩुस्तकं लरहशरी आणण बाऴणं हदरी. 

त्मांनी इतय दोन भहशरांच्मा फयोफय रंडन भध्मे 

भहशरांवाठी  एक भेडडकर कॉरेज वुरु केरे. 

एलरजाफेथने ततथं लळकलरं.  



एलरजाफेथ  ब्रॅकलेर (उजलीकड ेलय)  
आणण ककट्टी  आऩल्मा ऩाऱील 

कुत्रमांफयोफय. एलरजाफेथचा छोटा बाऊ, 
शेन्री ब्रॅकलेर (डालीकड)े, भहशरांच्मा 
अचधकायाफाफत फोरणाये ते एक प्रखय 

लक्ता शोते. 

१८७१भध्मे, त्मांनी नॅळनर शेल्थ वोवामटीची 

वुरुलात केरी. त्माभुऱे रोकांना तनयोगी कवे  

याशामचे शे लळकण्माव भदत लभऱारी. 

त्मा वला लऴााभध्मे ककट्टी, एलरजाफेथच्मा जलऱ 

शोती.  एलरजाफेथ जेव्शा आजायी ऩडरी तवे्शा ततने  

"भाई डॉक्टय“ ची काऱजी घेतरी.  



आज, दतुनमाबय भहशरा डॉक्टय, चचककत्वा  व्मलवामाच्मा वगळ्मा स्तयात वकिम आशे. 

एलरजाफेथ  ब्रॅकलेरन ेभहशरावाठी 
लदै्मकीम व्मलवामाच ेदाय उघडरे. त्मांनी  

ह्मसू्टन, टेक्वाव भध्मे अळाप्रकाये 
आधतुनक दलाखाने उघडण्माचा भागा 

प्रळस्त केरा.  

एलरजाफेथ  ब्रॅकलेर चे ३१ भे १९१० योजी इंग्रड 

भध्मे तनधन झारे. त्मा ८९ लऴााच्मा शोत्मा. एक 

राजाऱू छोटी भुरगी जी काशीतयी भशत्लऩूणा कवे 

शोईर माफाफत चचतंा कये, ततने भोठं झाल्मालय 

ककतीतयी भशत्लऩूणा काभं केरी आणण रोकांना भदत 

केरी. 



१८२१   पेिुलायी ३-इंग्रडच्मा  ब्रिस्टर  भध्मे  वॅम्मुएर आणण शना ब्रॅकलेर च्मा 

घयी जन्भ घेतरा. 

१८३१   ऩरयलायाफयोफय अभेरयकेत गेरी.   

१८३८    लवनलवनाटी, ओशामो  भध्मे  लळफ्ट  झारी.  

१८४९    श्जनेला, न्मूमॉका   भध्मे  श्जनेला भेडडकर कॉरेज भधून स्नातक  डडग्री प्राप्त 

केरी. 

           ऩॅरयव, फ्रांवभध्मे लळषण घेतरे.  

१८५३    न्मूमॉका  ळशयात गयीफ भहशरा आणण भुरांवाठी दलाखाना उघडरा.  

१८५७   गयीफ भहशरावाठी दलाखाना उघडरा न्मूमॉका  ळशयात   

            नवावाठी अभेरयकेत ऩहशरं प्रलळषण कॉरेज वुरु केरं 

१८६८    भहशरावाठी भेडडकर कॉरेज वुरु केरं.  

१८६९ ऩयत इंग्रडरा आरी.    

१८७१   याष्रीम स्लास््म वोवामटीची स्थाऩना केरी.  

१९१० भे ३१रा शेश्स्टंग्व, इंग्रंडभध्मे भतृ्मु  झारा. 

समाप्त 

महत्ळपूर्ण ततथी  


